
Tot zondag 28 juli in de Dacca Loft

Een uitschieter onder de tentoonstellingen 

HUMO-covers 1936-2019
HUMO is al ruim 80 jaar een vaste waarde in het Vlaamse medialand-
schap. Het eerste nummer verscheen op 23 februari 1936. Het ‘onafhan-
kelijk weekblad voor radio en televisie’ heeft niet alleen inhoudelijk en 
journalistiek geschiedenis geschreven, ook inzake illustraties was (en is) 
het baanbrekend. 
De beeldende kunstenaars die in de loop der jaren voor HUMO hebben 
gewerkt, vormen een aparte topcategorie. Dat blijkt ook duidelijk uit 
de opmerkelijke overzichtstentoonstelling die in juni en juli loopt in de 
monumentale Dacca Loft in Temse. Een uiterst grondige selectie - 640 
van de in totaal ruim 4.000 covers - wordt tentoongesteld, ontleend aan 
de collecties van Stripwinkel BEO (Antwerpen) en HUMO. Voor de jaren 
1936-1965 werden de covers geselecteerd door initiatiefnemer Raoul De 
Graeve, voorzitter van de Culturele Vereniging Spirit, voor de jaren 1966-
2019 door HUMO-icoon Guy Mortier. Deze laatste was gastspreker op de 
vernissage. Hij schetste de evolutie van de HUMO-covers en illustreerde - 
met de nodige humor - zijn betoog met frappante voorbeelden. 
Openingsuren en contact: zie de Gemeenteberichten p. 11.

Dat voor een cover-expo werd gekozen, is geen toeval. De covers van 
HUMO zijn zelden ‘zo maar covers’, het zijn in de regel weldoordachte, 
aantrekkelijke pareltjes. Zij vormen een bijzondere spiegel van de actua-
liteit van hun tijd, mede door de uitzonderlijk creatieve, treffende, vaak 
geestige wijze waarop die in beeld wordt gebracht. 

De tekenaars op wie daarvoor een beroep werd gedaan, zijn dan ook 
echte artiesten. In de begindecennia waren het voornamelijk tekenaars 
uit de stal van de uitgever: Dupuis, zoals Morris, Jijé, Sirius, Eddy Paape, 
Will, Sempé... Vanaf de jaren ’70 trad een briljante nieuwe lichting 
aan, waaronder sindsdien luid klinkende namen als Ever Meulen, Joost 
Swarte, Kamagurka, Herr Seele, Jan Bosschaert, Jan De Maesschalck, 
Jeroom… Daarnaast waren er ook de voortreffelijke fotografen, met als 
bekendste naam Herman Selleslags. 

De expo vertelt op een geheel eigen(zinnige) wijze geschiedenis en toont 
vele bekende tot beroemde gezichten, die de actualiteit kleurden.

HISTORIEK HUMO 
HUMO ging in 1936 onder de naam HUMORADIO (samentrekking van 
‘humor’ en ‘radio’) van start bij de uitgeverij Dupuis, als Nederlandse 
tegenhanger van ‘Moustique’. Tijdens WO II lag de publicatie stil. 

Het blad bevatte naast uitgebreide radioprogramma’s en tips voor doe-
het-zelvers bovenal cartoons. Met de komst van de televisie begon het 
als eerste blad in Vlaanderen de gedetailleerde tv-programma’s van alle 
beschikbare zenders te publiceren. In 1958 werd de naam ingekort tot 
HUMO. Sinds 2015 is het blad in handen van De Persgroep. Door de 
jaren heen hebben tal van prominente journalisten, tekenaars en foto-
grafen voor het blad gewerkt, met als primus inter pares Guy Mortier, 
hoofdredacteur 1969-2003, creatief directeur 2003-2012, en ook nu nog 
altijd betrokken bij bepaalde rubrieken. De huidige hoofdredacteur is Bart 
Vanegeren. Ondanks de sterk toegenomen concurrentie in de geschreven 
en digitale pers, bekleedt het blad nog steeds een bevoorrechte plaats in 
het medialandschap.
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Woensdag 12 juni 2019

Vernissage 31 mei 2019. V.l.n.r. Patrick Mi-
chiels (de nieuwe omroeper), burgemeester 
Luc De Ryck, HUMO-icoon Guy Mortier, 
Spirit-voorzitter Raoul De Graeve en Robert 
(Beo) Hanssen (Stripwinkel BEO). 


